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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

6. listopadu 2016 – 32. neděle v mezidobí
1. čtení: 2. kniha Makabejská, kap. 7, verš 1–2 a 9–14
Král všehomíra vzkřísí nás k věčnému životu.
Odpověď k žalmu: Hospodine, slyš modlitbu mou!
2. čtení: 2. list sv. Pavla Soluňanům, kap. 2, verš 16 až kap. 3, verš 5
Pán ať vás utvrdí v každém dobrém činu i slovu.
Evangelium: Lukáš, kap. 20, verš 27–38
Bůh není Bohem mrtvých, ale živých.
Smrt sice nepatřila k lidské přirozenosti, ale stala se pak něčím přirozeným; Bůh neustanovil smrt
od počátku, ale dal ji jako lék. Neboť člověk byl za svou zpronevěru odsouzen k denní lopotě,
naříkal, těžce to nesl a začal mít nešťastný život. Bylo třeba učinit konec tomuto zlému stavu, a
tak měla smrt navrátit, co život ztratil. Nesmrtelnost bez milosti by byla spíše břemenem než ziskem.
sv. Ambrož
Tento týden si připomínáme: 9. listopadu svátek Posvěcení Lateránské baziliky
10. listopadu památku sv. Lva velikého, papeže a učitele církve
11. listopadu památku sv. Martina, biskupa
12. listopadu památku sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Příští neděli bude 33. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: Malachiáš, kap. 3, verš 19–20a
2. čtení: 2. list sv. Pavla Soluňanům, kap. 3, verš 7–12
Evang.: Lukáš, kap. 21, verš 5–19

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v so- Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl
botu v 17.30 hod.
hodiny před každou mší svatou, během adoV pátek po večerní mši svaté je půlhodinová ti- rací nebo dle domluvy s knězem
chá adorace
Všemohoucí a milosrdný Bože, dej nám sílu překonávat všechno, co se nám staví do cesty,
ať ti můžeme bez vnitřních i vnějších překážek svobodně sloužit.

Tuto neděli 6. listopadu:
- bude sbírka na charitní činnost
v arcidiecézi
- od 19 hod. ve videosále společenství
žen
- od 19.30 hod. v besídce komorní recitál Magdalény Mašlaňové - housle a Kateřiny Košťálové - klavír
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě
organizované naší mládeží.


V pondělí 7. listopadu:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mládež.


V úterý 8. listopadu:
- od 9 hod. v besídce setkání seniorů
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při
úklidu kostela
- od 19 hod. ve videosále další setkání kurzů Alfa
- od 19 hod. v besídce zkouška chrámového
sboru Cantores Cordis a v modrém salónku
kapely Hroši.


Ve středu 9. listopadu:
- od 19 hod. ve videosále Teologický
klub.


Ve čtvrtek 10. listopadu:
- večer nebude příležitost ke svátosti smíření přede mší svatou, ale až po ní
- od 17 hod. všechna náboženství
- od 19 hod. modlitby matek v kryptě
- od 19 hod. ve videosále společenství
mladší mládeže
- není setkání katechumenů
- od 20 hod kontemplace v kryptě.


Příští neděli 13. listopadu:
- po ranní mši svaté od 10 hod. bude farní kafe, kdo můžete, doneste prosím něco
ke společnému občerstvení
- od 16 hod. ve videosále pokračuje farní
akademie přednáškou Mgr. Magdaleny Ry

tinové „Náboženství Číny a křesťanství
s důrazem na konfuciánství“
- sbírka ke Dni Bible.


Již dopředu připomínáme, že společenský večer naší farnosti se uskuteční 14.
ledna 2017 v sále Na Marjánce. Vstupenky
bude možné zakoupit v průběhu prosince
po nedělních bohoslužbách. Budeme moc
rádi za jakýkoliv příspěvek či dar do tomboly. Výtěžek tohoto večera bude věnován
na aktivity naší farní charity. Kontakt:
ples.srdcepane@centrum.cz, 739 248 754
Karolína Němcová


Kromě těchto postupně začnou ještě další
následující farní aktivity:
 Příprava na první svaté přijímání: Bližší informace u otce Jana
 Příprava na biřmování: bližší informace
u otce Jana.
Jarní prázdniny na běžkách od 12. do 18.
března 2017. Nabídka (pro starší děti a mládež) strávit jarní prázdniny společně na běžkách od neděle 12. března (odpoledne) do
soboty 18. března (odpoledne). Místem konání bude Mariánská v Krušných horách.
Přihlášky a bližší informace na webu a u otce
Jana.
RIVERSOVÁ, F.: Bat-šeba – žena zapovězená. Rachab – žena za hradbami. Rút –
žena z Moábu. Tři romány o biblických ženách, které řešila problémy, kterým čelíme i
my v naší době. Ženy, které často riskovaly,
měly odvahu a mnohdy jednaly nečekaně.
RIVERSOVÁ, F.: Ámos – Boží prorok.
Silas – starověký písař. Jónatan – věrný
přítel. Áron – Hospodinův velekněz. Tito
muži nám ukazují cestu. To, co se od nich
můžeme naučit, lze použít i dnes, ačkoliv žili
před několika tisíciletími.
Je otevřena v neděli od 10 do 11 a ve středu od 16 od 18 h
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